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บทคัดย+อ
บทความวิจั ยนี้มี วัตถุ ป ระสงค2 1)เพื่ อศึ ก ษาระดับ การมี สPวนรPวมทางการเมื อ งในองค2 ก ร
ปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 2)เพื่อศึกษาปSจจัยที่มีอิทธิพลตPอการมีสPวน
รPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา การวิจัยนี้เปTน
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ กลุP ม ตั ว อยP า งในการวิ จั ย คื อ ประชาชนที่ อ าศั ยอยูP ใ นจั ง หวั ดนครราชสี ม า
จํานวน 400 คน เครื่ องมื อที่ใชRในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใชRในการวิ เคราะห2ขRอมูล ไดRแกP
ความถี่ คPารRอยละ คPาเฉลี่ย สPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห2จําแนกพหุ(MCA)
ผลการวิจัยพบวPา 1. ระดับการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของ
ประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยูPในระดับนRอย โดยที่ประชาชนสPวนใหญPไปใชRสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง รองลงมาคือ การติดตPอกับสPวนราชการในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น 2. ปSจจัยที่มีอิทธิพล
ตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
ปSจจัยสPวนบุคคล ไดRแกP อายุ รายไดR และภูมิลําเนา มีอิทธิพลตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กร
ปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา อยPางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : 1. การมีสPวนรPวมทางการเมือง 2. องค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น 3. ประชาชน
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ABSTRACT
The objectives of the research article were 1) to study the level of political
participation in the local government of the people in Nakhon Ratchasima province,
2) to examine factors political participation in the local government of the people in
Nakhon Ratchasima province. The study was quantitative research. The sample used
for this research of people living in Nakhon Ratchasima Province was 400 people. Data
were collected by using questionnaires. The statistics used to analyze the data were
frequency, percentage, mean, deviation, and Multiple Correspondence Analysis (MCA).
The results were found; 1. The overall level of political participation in the
local government organization of the people in Nakhon Ratchasima province was at a
low level. 2. Majority of the people exercised their right to vote, followed by contact
with government agencies in local government organizations. Factors influencing political
participation in local government organizations of people in Nakhon Ratchasima province,
demographic factors such as age, income, and domicile, statistically influenced political
participation in local government organizations of people in Nakhon Ratchasima province
at the .05 level of significance.
Keywords : 1. Political Participation 2. Local Government 3. People

1. ความสําคัญและที่มาของปeญหาที่ทําการวิจัย
การมีสPวนรPวมทางการเมือง เปTนประเด็นที่มีความสําคัญทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบตั ิ
เพราะถือเปTนรากฐานที่สําคัญในการสรRางความเปTนประชาธิปไตย(Democracy) สําหรับการเมือง
แบบประชาธิปไตยโดยทั่วไป ยPอมเปvดโอกาสใหRมีการแสดงออกทางการเมืองหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่
เปT นประชาธิ ปไตยทางตรง เชP น การลงประชามติ การเดิ นขบวนสนั บ สนุ นหรื อ คั ดคR าน การรP วม
อภิปรายและหาขRอยุติในประเด็นสาธารณะตามลําดับการมีสPวนรPวมทางการเมือง หรือประชาธิปไตย
ทางอRอมผPานการทําหนRาที่ของตัวแทนทางการเมืองจากกระบวนการเลือกตั้ง ซึ่งรูปแบบการแสดงออก
ทางการเมืองเหลPานี้ตPางถือเปTนการเปvดโอกาสใหRเกิดการเขRาไปมีสPวนรPวมทางการเมืองของประชาชน
ไดRตลอดเวลา (ภูริวัจน2 ปุณยวุฒิปรีดา, 2563) แตPดRวยการเลือกตั้งระดับองค2ปกครองสPวนทRองถิ่นไมPไดR
เปTนไปตามวาระ 4 ปz ภายหลักการรัฐประหาร ในปz พ.ศ. 2557 ทําใหRการมีสPวนรPวมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกผูRแทนในการบริหารองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นขาดหายไป การศึกษาอธิบาย
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ความคิด คPานิยม ระดับการมีสPวนรPวมทางการเมืองจึงเปTนสิ่งที่จําเปTน และนําไปสูPมิติของการสPงเสริม
การมีสPวนรPวมทางการเมือง หรือสPงเสริมวัฒนธรรมการเมืองระบอบประชาธิปไตยใหRมีคุณภาพมา
ยิ่ง ขึ้น การศึก ษาวิจั ยในการมี สPวนรP วมทางการเมือ งเปTนสิ่ง ที่สํ าคั ญทางการเมื องรับ รูRเ ขRาใจปSจ จั ย
อิทธิพลที่มีผลตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองของประชาชน และเปTนแนวทางในการสรRางการเรียนรูR
ทางการเมื องของประชาชนใหR ธํารงคงอยูPในวิถีท างกระบวนการทางการเมือ งแบบประชาธิ ปไตย
(อนุรักษ2 นิยมเวช, 2554)
การศึกษาการมีสPวนรPวมทางการมีของประชานทําใหRเขRาในวัฒนธรรมการมีสPวนรPวมทางการ
เมืองของประชาชนวP าเปT นไปในทิศทางใด ทําใหRรัฐบาลและองค2ก ารปกครองสPวนทRองถิ่นสามารถ
กําหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการมีสPวนรPวมในทRองถิ่นใหRเหมาะสม เพราะหากประชาชนขาด
ปฏิสัมพันธ2ในการมีสPวนรPวมทางการเมืองยPอมทําใหRการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยมีไมP
สมบูรณ2และอาจจะนําไปสูPความถดถอยของประชาธิปไตยระดับรัฐไดR ดRวยเหตุนี้องค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น
จึงยPอมถือเปTนแบบฝ}กหัดที่สําคัญทางการเมืองในการสรRางการเรียนรูRทางการเมืองของประชาชน และ
แสดงเจตจํานงของประชาชนในการปกครองตนเองของชุมชน (ปvยะนันต2 จันทร2แขกหลRา, 2564)
ผูRวิจัย จึงมีความสนใจจะศึกษาวิจัยเรื่องการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวน
ทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ถือเปTนเรื่องที่สําคัญในการสรRางประชาธิปไตยไทยและ
มุPงเนRนการศึกษาพัฒนายกระดับการมีสPวนรPวมทางการเมืองและปSจจัยที่มีอิทธิพลตPอการมีสPวนรPวม
ทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาใหRเหมาะสมเดPนชัด
มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค/ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา
2.2 เพื่ อ ศึ กษาปS จ จั ยที่ มี อิ ท ธิ พ ลตP อ การมีสP วนรP วมทางการเมื อ งในองค2 ก รปกครองสP วน
ทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
3. ประโยชน/ที่ไดรับจากการวิจัย
3.1 ไดR ท ราบถึ ง ระดั บ การมี สP วนรP วมทางการเมื อ งในองค2 ก รปกครองสP วนทR อ งถิ่ น ของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
3.2 ไดRท ราบถึ ง ปSจ จัยที่มี อิท ธิ พลตPอ การมีสP วนรPวมทางการเมื อ งในองค2 กรปกครองสP วน
ทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
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3.3 องค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา สามารถนําขRอมูลผลการวิจัยไปพัฒนา
และแนวทางการสPงเสริมการมีสPวนรPวมทางการเมืองของประชาชนไดRอยPางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ นี้เปTนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) กลุPมตัวอยPางที่ใชRใน
การวิจัย ไดRแกP ประชาชนที่อาศัยอยูPในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 400 คน ไดRมาโดยการสุPมแบบ
บังเอิญ เครื่องมือที่ใชRในการวิจัย ไดRแกP แบบสอบถามแบPงเปTน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ปSจจัยสPวน
บุคคลตอนที่ 2 การมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา และตอนที่ 3 ขRอเสนอแนะ คPาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .785 การเก็บรวมรวมขRอมูล
จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการมีสPวนรPวมทางการเมือง นํารPางแบบสอบถาม
ปรับปรุงแกRไขตามคําแนะนําของประธานที่ปรึกษา และนําไปทดสอบความเชื่อมั่น นําไปเก็บขRอมูล
แจกแบบสอบถามกับกลุPมตัวอยPางที่อาศัยอยูPในจังหวัดนครราชสีมา นําแบบสอบถามมาวิเคราะห2ขRอมูล
อภิปรายผลและสรุปผลการวิเคราะห2 เปTนตRน การวิเคราะห2ขRอมูลผูRวิจัยไดRใชRสถิติที่ใชRในการวิจัย ไดRแกP
ความถี่ คPารRอยละ คPาเฉลี่ย คPาสPวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห2จําแนกพหุ(MCA)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห2ระดับการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
ตารางที่ 1 ระดับการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมและรายดRาน
การมีส+วนร+วมทางการเมืองในองค/กรปกครองส+วนทองถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
การติดต+อกับส+วนราชการในองค/กรปกครองส+วนทองถิ่น
1. การเขR าใชRบ ริ การสาธารณะทั้ง ในหนPวยงานที่ เ กี่ยวขR อ งหรื อ
สังกัดกับองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นนั้นๆ
2. การสPวนรPวมในการแสดงความคิดเห็ นวางแผนนโยบายของ
องค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น

ระดับการมีส+วนร+วม
ทางการเมือง
S.D.
แปลผล
X
2.13

1.12

นRอย

1.96

1.04

นRอย
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การมีส+วนร+วมทางการเมืองในองค/กรปกครองส+วนทองถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
3. การมีสPวนรPวมติดตามตรวจสอบการทํางานขององค2กรปกครอง
สPวนทRองถิ่น
4. การมี สPวนรPวมรับผลประโยชน2จ ากการติ ดตPอ งานกับองค2ก ร
ปกครองสPวนทRองถิ่น
รวม
การใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
1. การไปใชR สิ ท ธิ ตัดสิ นใจในการเลือ กตั้ ง สมาชิ กหรื อ ผูR บ ริ ห าร
องค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น
2. การไปใชRสิทธิเลือกตั้งเพราะเปTนสิทธิหนRาที่พลเมือง
3. การไปใชRสิทธิเลือกตั้งเพราะนโยบายของผูRสมัครมีประโยชน2
กับทRองถิ่นพื้นที่
4. การไปใชRสิทธิเลือกตั้งเพราะผูRสมัครมีความรูRความสามารถมี
ลักษณะความเปTนผูRนําที่ดี
รวม
การใชสิทธิเสนอร+างกฎหมาย
1. การไปใชRสิทธิในการเสนอกฎหมายทRองถิ่นแกPองค2กรปกครอง
สPวนทRองถิ่น
2. การไปรP วมประชุ ม ลงประชาคม ประชาพิ จ ารณ2 กั บ องค2 ก ร
ปกครองสPวนทRองถิ่น
3. การไปรP ว มแสดงความคิ ด เห็ นการรP างกฎหมายตP างๆ ผP า น
ชPองทางออนไลน2
4. การไปรPวมลงชื่อสําเนาบัตรเพื่อเสนอรPางกฎหมายระดับชาติ
รวม
การสนั บสนุ นหรื อคั ดคานกฎหมายหรื อนโยบายขององค/ ก ร
ปกครองส+วนทองถิ่น
1. การแสดงความคิดเห็นวิจารณ2สนับสนุนคัดคRานกฎหมายหรือ
นโยบายขององค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น

ระดับการมีส+วนร+วม
ทางการเมือง
S.D.
แปลผล
X
1.82 1.12
นRอย
2.09

1.11

นRอย

2.00

.93

นอย

3.01

1.47

ปานกลาง

3.79
3.61

1.39
1.50

มาก
มาก

3.44

1.53

มาก

3.46

1.14

มาก

1.60

1.10

นRอยที่สุด

1.40

.84

นRอยที่สุด

1.95

1.14

นRอย

1.43
1.60

.87
.80

นRอยที่สุด
นอยที่สุด

1.68

1.15

นRอยที่สุด
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การมีส+วนร+วมทางการเมืองในองค/กรปกครองส+วนทองถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
2. การเขRาไปมีสPวนรPวมในการชุมนุม เรียกรRองใหRผูRมีอํานาจแกRไข
ปSญหาตามสิทธิที่กฎหมายไดRรับรองไวR
3. การไปใชR สิท ธิในการสนั บ สนุ นนโยบายขององค2 กรปกครอง
สPวนทRองถิ่นแกPองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น
4. การไปใชR สิ ท ธิในคั ด คR านกฎหมายหรื อ นโยบายขององค2 ก ร
ปกครองสPวนทRองถิ่นแกPองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น
รวม
ลักษณะการเขาไปมีส+วนร+วมทางการเมือง
1. ความรูRสึกสนใจตPอการมีสPวนรPวมทางการเมือง
2. การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทางการเมือง
3. การไปใชRสิทธิออกเสียงประชาคม การเลือกตั้งผูRแทนในระดับ
ทRองถิ่นหรือระดับชาติตามที่กฎหมายกําหนดไวR
4. การไปมีสPวนรPวมในการนัดชุมนุมเรียกรRองผลประโยชน2สาธารณะ
การเดินขบวนเรียกรRองเชิงนโยบายใหRดําเนินการตามคําเรียกรRอง
ของกลุPม
รวม
โดยภาพรวม

ระดับการมีส+วนร+วม
ทางการเมือง
S.D.
แปลผล
X
1.53
.96
นRอยที่สุด
1.58

1.00

นRอยที่สุด

1.51

.92

นRอยที่สุด

1.57

.92

นอยที่สุด

1.59
1.59
1.50

1.06
1.00
.94

นRอยที่สุด
นRอยที่สุด
นRอยที่สุด

1.46

.95

นRอยที่สุด

1.53
2.03

.91
.63

นอยที่สุด
นอย

จากตารางที่ 1 พบวPา ประชาชนมี ความคิดเห็ นตPอการมี สPวนรPวมทางการเมือ งในองค2ก ร
ปกครองสPวนทRองถิ่นในจังหวัด โดยภาพรวมอยูPในระดับนRอย( X =2.03, S.D.=.63) เมื่อพิจารณาตาม
รายดRานเห็นวPา ประชาชนสPวนใหญPไปใชRสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง( X =3.46, S.D.=1.14) รองลงมาคือ
การติดตPอกับสPวนราชการในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น( X =2.00, S.D.=.93) การใชRสิทธิเสนอรPาง
กฎหมาย( X =1.60, S.D.=.80) การสนับสนุนหรือคัดคRานกฎหมายหรือนโยบายขององค2กรปกครอง
สPวนทRองถิ่น( X =1.57, S.D.=.92) และสุดทRาย ลักษณะการเขRาไปมีสPวนรPวมทางการเมือง( X =1.53,
S.D.=.91) จําแนกตามรายดRานและขRอ ซึ่งมีรายละเอียดดังตPอไปนี้
1) ดRานการติดตPอกับสPวนราชการในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น ภาพรวมอยูPในระดับนRอย
( X =2.00, S.D.=.93) โดยที่ประชาชนสPวนใหญPมีการติดตPอกับสPวนราชการในองค2กรปกครองสPวน
ทRองถิ่นเขRาใชRบริการสาธารณะทั้งในหนPวยงานที่เกี่ยวขRองหรือสังกัดกับองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ปที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565) | 509

นั้นๆ( X =2.13, S.D.=1.12) รองลงมาคือ การมีสPวนรPวมรับผลประโยชน2จากการติดตPองานกับองค2กร
ปกครองสPวนทRองถิ่น( X =2.09, S.D.=1.11) การสPวนรPวมในการแสดงความคิดเห็นวางแผนนโยบาย
ขององค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น( X =1.96, S.D.=1.04) และสุดทRายคือ การมีสPวนรPวมติดตามตรวจสอบ
การทํางานขององค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น( X =1.82, S.D.=1.12)
2) ดRานการใชRสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ภาพรวมอยูPในระดับมาก( X =3.46, S.D.=1.14) โดย
ที่ ป ระชาชนสP วนใหญPไปใชR สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เพราะเปT นสิ ท ธิ ห นR าที่ พ ลเมื อ ง( X =3.79, S.D.=1.39)
รองลงมาคือ การไปใชRสิทธิเลือกตั้งเพราะนโยบายของผูRสมัครมีประโยชน2กับทRองถิ่นพื้นที่( X =3.61,
S.D.=1.508) การไปใชRสิทธิเลือกตั้งเพราะผูRสมัครมีความรูRความสามารถมีลักษณะความเปTนผูRนําที่ดี
( X =3.44, S.D.=1.53) การไปใชRสิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกหรือผูRบริหารองค2กรปกครอง
สPวนทRองถิ่น( X =3.01, S.D.=1.47)
3) ดRานการใชRสิทธิเสนอรPางกฎหมาย ภาพรวมอยูPในระดับนRอยที่สุด ( X =1.60, S.D.=.80)
โดยที่ ป ระชาชนสP วนใหญPไปรP วมแสดงความคิดเห็นการรPางกฎหมายตP างๆ ผP านชPอ งทางออนไลน2
( X =1.95, S.D.=1.14) รองลงมาคือ การไปใชRสิทธิในการเสนอกฎหมายทRองถิ่นแกPองค2กรปกครอง
สP วนทR อ งถิ่ น( X =1.60, S.D.=1.10) การไปรP วมประชุ ม ลงประชาคม ประชาพิ จ ารณ2 กั บ องค2 ก ร
ปกครองสPวนทRองถิ่น ( X =1.40, S.D.=.84) และสุดทRายคือ การไปรPวมลงชื่อสําเนาบัตรเพื่อเสนอรPาง
กฎหมายระดับชาติ( X =1.43, S.D.=.87)
4) ดRานการสนับสนุนหรือคัดคRานกฎหมายหรือนโยบายขององค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น
ภาพรวมอยูPในระดับนRอยที่สุด ( X =1.57, S.D.=.92) โดยที่ประชาชนสPวนใหญPแสดงความคิดเห็น
วิ จ ารณ2 ส นั บ สนุ น คั ด คR า นกฎหมายหรื อ นโยบายขององค2 ก รปกครองสP ว นทR อ งถิ่ น ( X =1.68,
S.D.=1.15) รองลงมาคือการไปใชRสิทธิในการสนับสนุนนโยบายขององค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นแกP
องค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น ( X =1.58, S.D.=1.00) การเขRาไปมีสPวนรPวมในการชุมนุม เรียกรRองใหRผูR
มีอํานาจแกRไขปSญหาตามสิทธิที่กฎหมายไดRรับรองไวR( X =1.53, S.D.=.96) และสุดทRายคือ การไปใชR
สิทธิในคัดคRานกฎหมายหรือนโยบายขององค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นแกPองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น
( X =1.51, S.D.=.92)
5) ดRานลักษณะการเขRาไปมีสPวนรPวมทางการเมือง ภาพรวมอยูPในระดับนRอยที่สุด( X =1.53,
S.D.=.91) โดยที่ประชาชนสPวนใหญPพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทางการเมือง( X =1.59,
S.D.=1.00) รองลงมาคือ ความรูRสึกสนใจตPอการมีสPวนรPวมทางการเมือง( X =1.59, S.D.=1.06) การไปใชR
สิทธิออกเสียงประชาคม การเลือกตั้งผูRแทนในระดับทRองถิ่นหรือระดับชาติตามที่กฎหมายกําหนดไวR
( X =1.50, S.D.=.94) และสุดทRายคือ การไปมีสPวนรPวมในการนัดชุมนุมเรียกรRองผลประโยชน2สาธารณะ
การเดิ นขบวนเรียกรRองเชิงนโยบายใหRดําเนิ นการตามคําเรียกรRองของกลุPม ( X =1.46, S.D.=.95)
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5.2 ผลการวิเคราะห2ปSจจัยที่มีอิทธิพลตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวน
ทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวPา ปSจจัยที่มีอิทธิพลตPอการมีสPวนรPวมทางการเมือง
ในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(F.=2.613, Sig.=.00)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของตัวแปรอิสระ พบวPา ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตPอการมีสPวน
รPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาอยPางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (F=2.17, Sig.=.11) ไดRแกP อายุ(F=3.04, Sig.=.02) รายไดR (F=4.82, Sig.=.00)
ภูมิลําเนา (F=13.24, Sig.=.00) ตามลําดับ
ยกเวRนปSจจัยสPวนบุคคลไดRแกP เพศ(t=2.88, Sig.=.09) ระดับการศึกษา(F=1.85, Sig.=.08)
อาชีพ (F=.70, Sig.=.62) การติดตามขRอมูลขPาวสารทางการเมือง (F=1.77, Sig.=.15) ไมPมีอิทธิพลตPอ
การมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาอยPางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาการศึ กษาสรุ ป ปSจ จั ยสPวนบุคคลที่ มี อิท ธิ พ ลตP อ การมีสP วนรP วมทางการเมื อ งในองค2 ก ร
ปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา คือ อายุ รายไดR และภูมิลําเนามีอิทธิพลตPอ
การมีสP วนรPวมทางการเมื อ งในองค2 ก รปกครองสP วนทR อ งถิ่ นของประชาชนในจั งหวั ดนครราชสี ม า
คิดเปTนรRอยละ 35.6 (Multiple R=.35)
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
5.3.1 ผลการศึกษาระดับการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูPในระดับนRอย
5.3.2 ผลการศึกษาปSจจัยสPวนบุคคลที่มีอิทธิพลตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กร
ปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=2.61,
Sig.=.00) ไดRแกP อายุ รายไดR และภูมิลําเนา เปTนไปตามที่ตั้งสมมติฐานไวR ยกเวRนเพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ การติดตามขRอมูลขPาวสารทางการเมือง ไมPมีอิทธิพลตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กร
ปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมPเปTนไป
ตามที่ตั้งสมมติฐานไวR
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 จากการศึก ษาระดั บการมีสP วนรP วมทางการเมือ งในองค2กรปกครองสPวนทRอ งถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวPา ประชาชนที่มีความคิดเห็นตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองใน
องค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยูPในระดับนRอย โดย ประชาชนสPวน
ใหญPไปใชRสิ ท ธิ ออกเสี ยงเลื อ กตั้ ง รองลงมาคื อ การติ ดตP อกั บ สPวนราชการในองค2ก รปกครองสP วน
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ทRองถิ่น สะทRอนใหRเห็นวPาประชาชนไปสPวนรPวมทางการเมืองระดับองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นนRอย
เนื่องจากประชาชนสิทธิ ขั้นตอน กระบวนการประชาธิปไตยกําหนดใหRประชาชนสามารถเลือกตั้งไดR
โดยตรง หรือประสานงานติ ดตPอกั บหนPวยงานตามขั้ นตอน เชPนการเสียภาษีทRองถิ่น การรRอ งเรียน
เปT นไปตามวิธีป ฏิบั ติของการปกครองตนเองแบบกระจายอํ านาจที่กํ าหมายกํ าหนดใหR มีสP วนรP วม
ทางการเมือง สอดคลRองกับงานวิชาการของ สิงห2คํา มณีจันสุข (2561) ไดRศึกษาประชาธิปไตยกับการ
มีสP วนรP วมทางการเมื องของประชาชน พบวPา ประชาธิ ป ไตยกั บ การมี สP วนรP วมทางการเมื อ งของ
ประชาชน เพื่อใหRไดRรับทราบถึงความสําคัญของการมีสPวนรPวมทางการเมืองที่มีสPวนสําคัญอยPางยิ่งตPอ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิและภาระหนRาที่ของประชาชนในการเขRามามีสPวนรPวม
ทางการเมืองตามชPองทางและกระบวนการตPางๆ ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปSจจุบันกําหนดไวR
ซึ่งหากประชาชนมีความเขRาใจในกระบวนการมีสPวนรPวมทางการเมือง พรRอมทั้งตื่นตัวเขRามามีสPวนรPวม
ทางการเมื องมากขึ้นก็จะสPง ผลตPอการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยของไทยใหR กRาวหนR าและยั่ งยื น
บทความวิชาการนี้มุPงศึกษา ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการมีสPวนรPวม การมีสPวนรPวมทางการ
เมืองรูปแบบการมีสPวนรPวมทางการเมือง และปSจจัยที่มีผลกระทบตPอการมีสPวนรPวมทางการเมือง
6.2 จากการศึกษาปSจจัยที่มีอิทธิพลตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวน
ทR อ งถิ่ นของประชาชนในจั ง หวั ด นครราชสี ม า พบวP า ปS จ จั ย สP วนบุ คคล ไดR แ กP อายุ รายไดR และ
ภูมิลําเนามีอิทธิพลตPอการมี สPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสP วนทRองถิ่ นของประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมาอยPางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=2.61, Sig.=.00) บPงชี้ใหRเห็นวPาปSจจัย
ของประสบการณ2 ระดั บบุคคลที่ รับ รูRการเมื องตP างกั น ลั กษณะของการประกอบอาชีพ รายไดR ของ
บุคคล ภูมิลําเนาในเขตเทศบาลที่แตกตPางกันมีอิทธิตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองอยPางปฏิเสธไมPไดR
สอดคลR องกับ ผลการศึก ษาของ มาสสิริ พงษ2ศิริ (2559) ไดR ศึก ษาการมีสP วนรPวมทางการเมื องของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี พบวPา ระดับการศึกษาที่แตกตPางกัน อายุที่แตกตPางกัน
อาชีพที่แตกตPางกันและรายไดRที่ไดRรับทั้งหมดตPอเดือนที่มีความแตกตPางกัน การมีสPวนรPวมทางการ
เมืองแตกตPางกัน ซึ่งหมายความวP า ประเด็นตPางๆ เหลPานี้ มีผลตP อการมีสPวนรPวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีซึ่งสอดคลRองหรือเปTนไปในทิศทางเดียวกับสมมติฐานที่วางไวR
7. องค/ความรูใหม+
ในการศึกษา การมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา พบประเด็นทางการเมืองที่สําคัญในปSจจุบัน คือ
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ปSจจัยดRานอายุ
ปSจจัยที่มีอทิ ธิพลตPอการมี
สPวนรPวมทางการเมืองใน
องค2กรปกครอง
สPวนทRองถิ่นของประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา

ปSจจัยดRานรายไดR

ปSจจัยดRานภูมิลําเนา

ภาพที่ 1 แสดงปSจจัยที่มอี ิทธิพลตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น
ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
จากภาพที่ 1 ปSจจัยที่มีอิทธิพลตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองในองค2กรปกครองสPวนทRองถิน่
ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาอยูPภายใตRเงื่อนไขของปSจจัยอายุ รายไดR และภูมิลําเนามีอิทธิพล
ตPอการมีสPวนรPวมทางการเมืองในระดับองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
บPงชี้ใหRเห็นวPาปSจจัยบุคคลในดRานของประสบการณ2ระดับบุคคลที่รับรูRการเมืองตPางกัน ลักษณะของ
การประกอบอาชีพ รายไดRของบุคคล ภูมิลําเนาในเขตเทศบาลที่แตกตPางกันมีอิทธิตPอการมีสPวนรPวม
ทางการเมืองอยPางปฏิเสธไมPไดR
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขRอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 องค2การปกครองสPวนทRองถิ่นควรสPงเสริมเปvดโอกาสใหRประชาชนมีสPวนรPวมในการ
แสดงความคิดเห็นวางแผนนโยบายขององค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นหรือมีสPวนรPวมติดตามตรวจสอบ
การทํางานขององค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
8.1.2 ผูRสมัครรับเลือกตั้งควรเปTนผูRมีความรูRความสามารถ มีภาวะผูRนําที่ดีอันจะนําไปสูP
การไปใชRสิทธิตัดสินใจในการเลือกตั้งสมาชิกหรือผูRบริหารองค2กรปกครองสPวนทRองถิ่นของประชาชน
เพิ่มมากขึ้น
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8.1.3 หนP วยงานที่เ กี่ ยวขRอ งสําหรั บ การรP างกฎหมายควรลงพื้นที่กั บ ประชาชนอยP าง
ใกลRชิดใหRงPาย สะดวกตPอการรPวมลงชื่อสําหรับเสนอรPางกฎหมายระดับชาติ และคัดคRานกฎหมายหรือ
นโยบายขององค2กรปกครองสPวนทRองถิ่น เปTนตRน
8.2 ขRอเสนอแนะสําหรับผูRปฏิบัติ
8.2.1 ควรสPงเสริมความเขRาใจการไปมีสPวนรPวมในการนัดชุมนุมเรียกรRองผลประโยชน2
สาธารณะ การเดินขบวนเรียกรRองเชิงนโยบายใหRดําเนินการตามคําเรียกรRองของกลุPมเพราะเปTนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนในการมีสPวนรPวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
8.2.2 ผูRสมัครรับเลือกตั้งควรจัดกิจกรรมใหRสอดคลRองเหมาะสมกับลักษณะการมีสPวน
รPวมทางการเมื องของแตP ละบุคคลใหRส อดคลR องเหมาะสมกับ ความตR องการเชPนการพูดคุยกับ กลุP ม
ผูRสูงอายุ การใชRสื่อสังคมออนไลน2กับกลุPมเยาวชน2ในการแสดงความคิดเห็นประเด็นทางการเมืองเปTน
ตRนเพื่อสรRางความคิดความเขRาใจทางการเมืองใหRมีทัศนคติอุดมการณ2ไปในทิศทางเดียวกัน
8.3 ขRอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตPอไป
8.3.1 การวิจั ยเรื่ องการมีสP วนรP วมทางการเมื องในองค2 ก รปกครองสPวนทR อ งถิ่ นของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสี มาครั้ ง นี้เปT นการศึก ษาเชิง ปริ มาณเทPานั้ น ผูRที่ สนใจศึ กษาประเด็ น
ดังกลPาวควรศึก ษาเชิงคุ ณภาพแบบผสมผสานวิธี และควรศึ กษาพื้นที่ องค2กรปกครองสPวนทRอ งถิ่ น
จังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนแตกตPางนําไปสูPการสังเคราะห2องค2ความรูRที่เกี่ยวขRอง
กับการมีสPวนรPวมทางการเมืองของประชาชนระดับทRองถิ่นและพั ฒนาการมีสPวนรP วมทางการเมือ ง
ระดับชาติตPอไป
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